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Keskustelun avauskannuste  

 
Metsämiesten Säätiö on käynnistänyt lahjoitusten keruun metsäalan hyväksi. Lahjoitukset 

tulevat todelliseen tarpeeseen, sillä vuosittain iso osa Säätiön saamista hyvistä ja 

kannatettavista apurahahakemuksista jää rahoittamatta. Säätiön sijoitusomaisuuden 

keskimääräinen 6 % vuotuinen tuotto ei tuo riittävästi jaettavaa eikä tuoton kasvattaminen 

riskiä lisäämällä ole perusteltua. Säätiö toivoo, että kaikki metsäalan arvoketjussa mukana 

olevat tahot metsänomistajista lähtien olisivat yhteisessä ponnistuksessa mukana 

sanansaattajina, asian esittäjinä ja lahjoittajina.   

 

Metsätestamentista ja lahjoitusmahdollisuudesta tiedottaminen aiheuttaa kysymyksiä 

metsäalalla työskenteleville henkilöille. Säätiön lahjoitusviestiä ei pystytä suoraan 

kohdentamaan asiasta kiinnostuneille tai mahdollisesti kiinnostuville. Luontevaa on ottaa se 

esille asiakastapaamisten yhteydessä osana normaalia asiakaslähtöistä palveluvalikoimaa. 

 

Toiveena on, että metsäalalla toimivat henkilöt, jotka kaikki suoraan ja epäsuorasti hyötyvät 

Metsämiesten Säätiön työstä, toimivat sanansaattajina lahjoitusasiassa. Mikäli lahjoitus tai 

esimerkiksi Metsätestamentti herättää kiinnostusta, sanansaattaja välittää tiedon 

kiinnostuksesta Säätiöön. 

 

Sanansaattajan keskustelun avaus on Säätiön kannalta tärkeää työtä ja sopimukseen asti 

johtavasta keskustelusta on mahdollista saada kannuste. Mahdollista on kohdentaa myös 

kannuste metsäalan hyväksi. Kaikki lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä lahjoittajan 

toivomaan kohteeseen metsäalalla.  

   

Keskustelun avauskannusteen ehdot:  

Keskustelun avauskannuste voidaan maksaa työporukalle/tiimille tai organisaatiolle, joka on 

esitellyt asian niin, että asiasta jatketaan keskustelua Säätiön toimesta ja lahjoitus toteutuu. 

Avauskannuste voidaan maksaa vain ensimmäisenä Säätiöön yhteydessä olleelle taholle ja 

vasta lahjoituksen toteutumisen jälkeen. Avauskannustetta ei makseta, mikäli 

• Säätiö on jo käynnistänyt keskustelut kyseisen lahjoittajan kanssa,  

• Säätiön työntekijöille ja säätiölain mukaiseen lähipiiriin kuuluville 

• eikä säätiöiden sulautumisesta. 

 

Yhteydenotot Metsämiesten Säätiössä kehityspäällikkö Veikko Iittaiseen, puh. 040 631 4771.   

 

Keskustelun avauskannuste maksetaan vähintään 10 000 euron lahjoituksesta ja se on joko  

• organisaatiolle 3 % Metsätestamentin tai lahjoituksen markkina-arvosta tai  

• sanansaattajan työporkalle/tiimille (min 3 hlöä) 500 euroa (sis alv.) työhyvinvointia 

lisäävään toimintaan palveluntuottajan laskua vastaan. 

 

Työhyvinvointia lisäävää toimintaa voisi olla esimerkiksi: 

• Hieronnassa käynti ja ruokailu 

• Kylpylä ruokailun kera 
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• Urheilu-/kulttuuritapahtuma ruokailun kera 

• Ohjattu erä- tai liikuntapalvelu 

 

Kannuste maksetaan Säätiön omista varoista. Markkina-arvona käytetään Säätiön 

tilinpäätökseen vietävää ulkoisen asiantuntijan laatimaa arviota.  

 

Keskustelun avauskannusteen käytännön toiminnan prosessi:  

• Sanansaattaja ottaa asian esille mahdollisen lahjoittajan kanssa. 

• Lahjoituksesta kiinnostunut henkilö antaa luvan Metsämiesten Säätiön 

yhteydenottoon.  

• Sanansaattaja ottaa yhteyttä Säätiöön ja kertoo lahjoituksesta kiinnostuneesta 

henkilöstä.  

• Säätiöstä otetaan yhteyttä mahdolliseen lahjoittajaan ja sovitaan lahjoituksesta.  

• Mikäli kyseessä on muu kuin rahalahjoitus, Säätiö tilaa markkina-arvon määrittämisen. 

• Säätiö maksaa keskustelun avauskannusteen organisaatiolle tai sanansaattajan 

työporukan/tiimin työhyvinvointipalvelun tuottajalle.  

 

Jos lahjoituksena on metsätila, Säätiö kunnioittaa luovuttajan tahtoa myös siltä osin, että 

asiakassuhde metsän hoidon kumppaniin säilytetään. Tuttu kumppani on myös luonteva 

taho määrittämään metsätilan arvo, vaikkei toimenpiteellä verovaikutuksia olekaan.   

 

 


